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HEVELY SANTANA <hevelysantana@discente.ufg.br> 15 de março de 2023 às 11:20
Para: "comunica.uaech@ufg.br" <comunica.uaech@ufg.br>

 

 

COMUNICA UAECH-CG 31 – 15/03/2023

 

USO DOS ESPAÇOS DA UAECH-CG

 

Não há eventos programados

>>Acesse aqui a agenda completa de uso dos espaços da UAECH-CG

 

EVENTOS

 

>> 15/03 UFG com você – Libras para a sociedade

>> 15/03 Hora LAPEI – Lançamento da nova edição do livro ‘‘O Segredo de Luísa’’

>> Confira aqui a lista completa de eventos da UFG

 

NOTÍCIAS

 

>> Governo de Goiás e UFG firmam convênio para realização do Fica

>> UFG divulga segunda chamada do SiSU 2023 na segunda-feira (13/3)

>> Biblioteca Central da UFG vai fechar das 13h de 16/3 às 13h de 17/3

>> Cegraf recebe doação de máquinas para aumentar produção

>> Estudante do CG recebe premiação em competição sobre desigualdade de gênero

https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=c_eb431dfhfm86p2ceer57mj80us@group.calendar.google.com&ctz=America/Sao_Paulo
https://ufg.br/e/33710-ufg-com-voce-libras-para-a-sociedade
https://ufg.br/e/33690-hora-lapei-lancamento-da-nova-edicao-do-livro-o-segredo-de-luisa
https://ufg.br/events
https://ufg.br/n/166080-governo-de-goias-e-ufg-firmam-convenio-para-realizacao-do-fica
https://ufg.br/n/165987-ufg-divulga-segunda-chamada-do-sisu-2023-na-segunda-feira-13-3
https://ufg.br/n/166047-biblioteca-central-da-ufg-vai-fechar-das-13h-de-16-3-as-13h-de-17-3
https://ufg.br/n/166063-cegraf-recebe-doacao-de-maquinas-para-aumentar-producao
https://goias.ufg.br/n/166027-estudante-do-cg-recebe-premiacao-em-competicao-sobre-desigualdade-de-genero
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>> Divulgado edital de professor substituto de Arquitetura e Urbanismo

>> Divulgado o resultado final da seleção de Assistentes Sociais para o Campus Goiás

>> UFG segue o trabalho de enfrentamento ao assédio e à discriminação

>> Professora da UFG vai representar instituições de ensino no CNPE

 

JORNAL UFG

 

>> Servidora da UFG lança livro infanto-juvenil sobre Contabilidade

>> Tuberculose é curável e também é evitável

>> Pesquisa indica presença de biofilmes bacterianos em smartphones de profissionais da saúde

>> Acesse aqui o Jornal UFG

 

DATAS DO CALENDÁRIO ACADÊMICO

 

>> 16/03 - Liberação de pré- e/ou co-requisito: Data limite para os estudantes solicitarem a liberação de pré-requisito
e/ou co-requisito de componentes curriculares ofertados para 2023/1.

>> 17/03 -  Opção pelo grau acadêmico: Data limite para as coordenações de curso autuarem e encaminharem ao
CGA, via Ofício SEI, os processos de Graduação com a opção dos estudantes pelo grau acadêmico (bacharelado
e/ou licenciatura) para 2023/1.

>> 21/03 a 23/03 - Rotinas de matrícula: Período de execução de rotinas preparatórias de matrícula de 2023/1.

 

>> O Calendário Acadêmico 2022 completo pode ser conferido aqui.

>> O Calendário Acadêmico 2023 pode ser conferido aqui.

 

Produzido pela Secretaria Executiva da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas do Câmpus Goiás
da Universidade Federal de Goiás
https://ufg.br/| https://goias.ufg.br/| https://uaech.goias.ufg.br/
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https://goias.ufg.br/n/165935-divulgado-edital-de-professor-substituto-de-arquitetura-e-urbanismo
https://prae.ufg.br/n/165969-resultado-final-do-edital-106-2023
https://ufg.br/n/165955-ufg-segue-o-trabalho-de-enfrentamento-ao-assedio-e-a-discriminacao
https://ufg.br/n/165932-professora-da-ufg-vai-representar-instituicoes-de-ensino-no-cnpe
https://jornal.ufg.br/n/165839-servidora-da-ufg-lanca-livro-infanto-juvenil-sobre-contabilidade
https://jornal.ufg.br/n/165988-tuberculose-e-curavel-e-tambem-e-evitavel
https://jornal.ufg.br/n/166022-pesquisa-indica-presenca-de-biofilmes-bacterianos-em-smartphones-de-profissionais-da-saude
https://jornal.ufg.br/
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/90/o/Resolucao_CONSUNI_2022_0135.pdf
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CEPEC_2023_1800.pdf
https://ufg.br/
https://goias.ufg.br/
https://uaech.goias.ufg.br/
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986

